Dagsorden
Menighedsrådsmøde

Dato: Onsdag den 10. juni 2020

Tid: 19.00

Arne Christensen

Sted: Elev Sognehus, Høvej 2 – 4, Elev, 8520 Lystrup

Mødedeltagere: Lene Dahl-Hansen, Karen Sandager Bilde, Kaja
Binder Pedersen, Martha Elise Bo Almskou, Lehn Bang-Mortensen,
Arne Christensen, Kordegn Tine Vistisen, (Unnur Mjöll Vestergaard),
medarbejder rep. Christian Skovgaard Flarup, Allan Vestergaard

Referent: Kordegnen

Afbud: Lene Wagner, Hans Boas,

Forberedelse / Medbring:
Kalender –

Materiale /
Kommentar /
Varighed

Emne:

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning og kommentarer fra sidste møde.

3.

-

Ansøgning fra Unnur Mjöll Vestergaard om at
udtræde af menighedsrådet.

Beslutning
(referat)
Lehn lægger dagsorden på DAP’en og den bliver
sendt til medlemmerne.

Referat er udsendt.

Lene rykker for et svar fra Hans omkring dåbsritualet
(punkt 4 fra sidste møde)

Unnur har skrevet til
alle i rådet.

Der var enighed om at det er i orden at Unnur er
gået ud, og Allan er kommet med i rådet og
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-

-

I stedet indkaldes tredje stedfortræder Allan
Vestergaard. Anden stedfortræder, Solveig Engelst
Kærgård, ønsker ikke at indtræde.
A.V. underskriver menighedsrådserklæringen.

overtager de poster i menighedsrådet, som Unnur
tidligere havde.
Allan har underskrevet og afleveret en
menighedsrådserklæring til kordegnen.

Det foreslås at Allan Vestergaard overtager de
poster i menighedsrådet, som Unnur Mjöll
Vestergaard har haft.

Konkrete sager til beslutning:
4.

Opfølgning i forhold til Corona krisen herunder:
- Status kirketjenester – arrangementer
- Udlån af sognehus

Man kan nu forsamles flere udenfor og flere til
bisættelser indendørs.
I Elev hvor der synges må der stadig kun være 12
kirkegængere.
Fra søndag den 14. juni er der gudstjenester som
normalt med sang og nadver, hvor man vil bruger
kalkene. Det aftaler Lene med Lea.
Vi regner med at skolen stopper med undervisning til
sommerferien i Sognehuset til sommerferien.
Foreløbig udlånes Sognehuset ikke før efter den 1.
august. Og derefter med forbehold.
Leas udkast til ud brug og aflevering af sognehuset
er en god vejledning for de, som låner sognehuset.
Så længe der er corona gælder afspritningsreglerne,
som evt. revideres hen ad vejen.
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5.

6.

Personalehåndbog og personalepolitik:
Hvordan griber vi arbejdet an så alle for ”ejerskab” af
personalepolitikken.

To bilag medsendt

Kaja kontakter Pernille Welding for at få hjælp til at
udfærdige en personalehåndbog.
Allan meldte sig til at deltage i arbejdet med at
udarbejde en personalehåndbogen.

Skal vi forsætte med kor i efteråret? Fra møde den
13.05.2020 pkt. 5

Der var enighed om, at der skal være kor igen til
efteråret.
Rådet vedtog at efterårssæsonen løber fra
september til december og forårssæsonen løber fra
februar til maj. Hvert kormedlem skal betale 150 pr.
halvår.

7.

Kontrol af MR-adgange og rettigheder. Skal
genautoriseringen overdrages til regnskabskontoret?

8.

Udviklingsplan Elev Kirkegård:
- Orientering fra opstartsmøde

Se medsendte bilag

Regnskabskontoret skal genautorisere de, der skal
kunne gå ind i FLØS. Formanden giver
regnskabskontoret besked, og taler med dem om
adgange til andre systemer.
Planen fra sidste møde er gældende, og
projektbeskrivelsen er gået i gang.
Opstart af arbejdet på kirkegården starter op i juni
2021.

9.

Formanden bemyndiges til at indsende nødvendige
ansøgning til provstiets omfordeling pulje ( anlæg.)

Semco har været ude at kigge på tilbud på
nedgravning af fiber. Det koster ca. 50.000 kr. at få
kablet gravet ned fra kirken til sognehuset. En ny
projekter til sognehuset koster 8.000 kr.
Den 19. august er der budgetsamråd. Lehn skriver
en ansøgning til projektet fra omfordelingspuljen om
at få gravet fiber ned til sognehuset og indkøb af en
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ny projekter. Lene vil gerne have at der bliver
undersøgt andre løsningsforslag.
10.

Orientering og beslutninger fra stående udvalg og
enkeltmandsposter:

11.

Nye – udvalget. Herunder sogneudvidelse, ny kirke og hvad
dermed følger: v/udvalget

Der er en opslagstavle i Nyma, hvor vi kan hænge
løbesedlen op. Martha sørger for ophængning.
Ligeledes laver valgudvalget en valgplakat, som
Martha også hænger op i Nyma.
Den 18. juni er der statusmøde, hvor Lene og Lehn
holder møde med Provsten om Nye.

12.

Menighedsrådsvalg 2020:
-

Opfølgning/orientering fra valgudvalget

Orienteringsmøde afholdes nu 18 august i 2020
kl. 19.00 planlægning af mødet

Lehn uddelte kopi med den faste dagsorden til
orienteringsmødet den 18. august.
Velkomst ved Lehn
Lene foreslås til dirigent
Kaja fortæller om arbejdet som kontaktperson
Martha siger noget om økonomien
Allan og Lene laver oplæg om visioner
Lehn fortæller om regler i forbindelse med valget ogr
laver opsamling i forhold til kandidater,
stedfortrædere etc.
Lehn sender en endelig dagsorden rundt inden næste
menighedsrådsmøde den 11. august om, hvem der
er på under de enkelte punkter.
Kaja laver aftaler med Lea om forplejning til mødet
den 18. august.
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13.

Redaktionsudvalget: Sognebladet.
KP – LD-H

Der er deadline for næste sogneblad den 31. juli.
Man kunne overveje at lave et
særnummer/valgnummer hvor medlemmerne bliver
præsenteret

14.

Kirke- og kirkegårdsudvalget:
-

Intet at føre til referat

15.

Kirkeværge:

Intet at føre til referat

16.

Kasserer:

Martha checker op på kvartalsopgørelse for
organisten på regnskabskontoret

17.

Præster:

Udflugten til Jelling er udsat til efteråret med
kommende 4. klasse.
Børnekirken starter op igen den 6. september
De vil gerne være med til at planlægge
høstgudstjenesten den 4 oktober.
Der kommer en anden praktikant i stedet for den
først udmeldte Charlotte. Hun hedder Sofie Lystlund.
Meditationsgudstjenester er planlagt til den 7.
oktober 12. november og 16. december.
Løbesedlen for august udkommer i slutningen af juli.

18.

Aktivitetsudvalget: herunder
- Åben By 2020

Der er møde den 18. juni i aktivitetsudvalget.
Lene har skrevet til biskoppens sekretær om hvorvidt
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biskoppen kan komme til Åben By Festival. Hun har
endnu ikke hørt noget fra bispekontoret.
Evt. en aftengudstjeneste/natkirke, hvor folk kan
komme og sætte sig og gå igen.
Evt. morgensang.
19.

Kontaktperson

Kaja har været til møde med arbejdsformidlingen
omkring praktikanten. Han skal blive ved kirken
indtil uge 31, hvor Benny holder ferie. Praktikanten
har fået udvidet sin arbejdstid.
Den 15. august kommer der en kvindelig praktikant
en gang om ugen fra bostedet.
Ferien er på plads og afløserne er fundet.
Kaja udsender personalets rammetider, så alle ved,
hvornår personalet kan være på arbejde i forhold til
kirkelige handlinger.

20.

Præstegårdudvalget:

Intet at føre til referat

21.

Formanden:

Ny tilmeldingsfrist til sognerejsen er udsat til den 1.
august. Alle opfordres til at tilmelde sig.
Alle ønskes en god sommer.

22.

Evt.
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